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PROPOZICE 
 

Oddíl badmintonu při TJ Lokomotiva Břeclav 
pořádá badmintonový turnaj 

GP C KATEGORIE U15 

 TERMÍN: Sobota 18. ledna 2020 

 ČASOVÝ ROZPIS: Prezence: 8:00 hod – 8:30 hod 
  Zahájení turnaje: 8:30 hod 

 MÍSTO: Badmintonová hala - Penzion U Machů, Haškova 30, 690 02 Břeclav 
(www.penzionumachu.cz/badminton) 

 DISCIPLÍNY: Smíšená čtyřhra (XD), dvouhra dívek (DD) a chlapců (DCH) a čtyřhra 
dívek (ČD) a chlapců (ČCH) 

 SYSTÉM SOUTĚŽE: K.O. s případným zápasem o pořadí hráčů vyřazených v prvním kole 
dvouher (při nižším počtu účastníků) 

 MÍČE:  Vlastní, dle směrnice ČBaS 

 PRÁVO STARTU: Hráči s platnou hráčskou licencí a právem startu  kategorie U15 
s vyloučením hráčů do 8. místa platného žebříčku v době uzávěrky 
přihlášek. Turnaj je otevřený, účast dle Rozpisu soutěží mládeže 
2020. Pořadatel má právo udělit 1 divokou kartu („DK“) do každé 
disciplíny. Maximální počty startující jsou včetně DK. 

POČET STARTUJÍCÍCH: 28 hráčů – DD a DCH; 28 párů – XD; 14 párů – ČD a ČCH 

 PODMÍNKY:  Účast na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících oddílů  

 STARTOVNÉ: 100 Kč za hráče a disciplínu 

 CENY: První tři/čtyři umístění – medaile, diplomy, drobné ceny 

 VRCHNÍ ROZHODČÍ: Mgr. Martin Schmied, tel.: +420 774 615 046 

 ŘÍZENÍ TURNAJE: Ing. Magda Lengálová, tel.: +420 778 447 040 

 PŘIHLÁŠKY:  Zasílejte do pondělí 13. 1. 20 (včetně) pouze na email 
badmintonbreclav@centrum.cz. Do předmětu zprávy, prosím, 
uveďte: „Přihláška – GPC U15“. Registrace bude potvrzena emailem. 
Upozorňujeme na povinnost uhradit startovné za hráče odhlášené 
po zveřejnění startovní listiny. 

  Zveřejnění startovní listiny nejpozději do 12:00 hodin dne 15. 1. 20.  
  Zveřejnění losu do 21:00 hodin dne 16. 1. 20. 

 OBČERSTVENÍ: Bude dostupné v přilehlé kavárně badmintonové haly, případně 
možnost stravování v restauraci hotelu Rose (cca 350 m od haly). 

UPOZORNĚNÍ: Každý hráč/hráčka se turnaje účastní na vlastní nebezpečí, zodpovědnost a riziko. Dodržuje pravidla 
provozovatele sportovního zařízení a řídí se pokyny organizátora turnaje. 
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